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0000 ?!ESTADO DA BAHIA
Fundo Municipal de Saude de Seabra
CMPJ. 11235 051'0001-19.Praça Banjamin Constant. 18 - Srabra-8A 46900-000

Contraio n" 0330-2021
DISPENSA/I.NEXIG1BIIDADK 0229D-2021

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE
CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO (LOCADOR) E
DE OUTRO 0 FUNDO MUNICIPAL E SAÚDE DE
SEABRA

0Município de Seabra Estado da 3aha pessoa junoca de dire to púbico, com sede d Praça Benjarrvn Constant 18. «isento no CNPJ sob o
n° 11-235 051/0001-19. neste ato representado pekXa) seu(ua) Secretária de Saude, o(a » Sr (a) MAIARA MIRANDA OLIVEIRA, brasile*o<a).
Casaca. ínscrito(a) no CPF sob o n* 035.607.025-50 e cédula de identidade n° 11914394-10, resdente e donwaliado na RUA CARLOS
GOMES N® 28. Centro, Seabra, BA. 46900-000 doravante denominado LOCATARIO, e o Sr.(a) WILTON ANDRADE SANTANA JÚNIOR
mscrito(a) no CPF sob n® 028.430.515-41 , RG 995055335, residente e domiciliada no(a) Rua Lincon Westm da Silveira n® 828, JARDIM SÃO
LUCAS. Alfenas-MG, 31130-000, aqui denominado LOCADOR, tendo em vista as informações constantes do Processo Administrativo n° 0339-
2021 e autorizado pelo Processo de Dispensa de Licitaçào n° 0229D-2021. com base nas Leis n® 8 666/1993 e 8.245/1991, bem como demais
ogtslações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento mediante as cláusulas e as condições seguintes:

Fundamentação Legal:

Dispensa de Licitação, para loeaçào de imóveis destinado ao atendimento das *inaWades predpuas da admristraçào. nos termos do naso X
do art 24 da Lei 8 666/93

I-CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO.

O presente contrato tem por objetivo a locação de um imóvel situado na praça Quintino Bocaiuva n° 96 nesta cidade de Seabra/Ba, para
funcionamento do Canil do Projeto de Utilidade Publica 'Quem Ama Castra' de interesse deste Municipio.

I-CLÁUSULA SEGUNDA -DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 00 LOCADOR

1- Constituem-se obngações e responsabilidades do LOCADOR

1.1.Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina e em estrita observância às espeoticações contidas neste
Contrato, bem como no Processo Administrativo n.® 0339-2021

1.2.Adap!ar e/ou permitir a adaptação do layout ãs necessidades de ambientes e áreas do imóvel, a fim de proporcionar o funcionamento
adequado dos diversos serviços seções e eauipes do LOCATÁRIO:

1.3.Garantir, durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel.
1.4 Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;

1 5 Responder petos vioos ou defeitos anteriores è loeaçào.
1.6.Pagar as taxas de administração imobiliána. se houver, e de mtermediaçôes. nestas oompreendidas as despesas necessárias à aferição
da idoneidade do pretendente.
U.Manter, durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação (habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista) e
qualificação exigidas no Processo Administrativo n.° 0339-2021. bem como as cond«çôes para contratar com a Administração Púbka sob
pena de aplicação das sanções administrativas por descumpnmento de cláusula contratual

1.8 Intormar ao LOCATÁRIO quaisquer alterações na titulandaòe do imóvel, ndusve com a apresentação da documentação correspondente

19 Responder pelos danos cajsados à Administração ou a torneiros decorrentes de sua culpa ou doto quando da execução do objeto desta
contratação, não excluindo ou reduzindo esse responsabilidade o fato de o LOCADOR fiscalizar e acompanhar todo o pmeedmento.
1.10.Informar ao Fiscal do Contrato, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso. a ocorrência de qualquer anormalidade, prestando os
esclarecimentos necessários;
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1 •Constituent»obrigações e responsabilidades do LOCATÁRIO

1.1.Pagar o aluguel e os encargos da locação engtvws no prazo e na forma estipulado (s) neste Contrato:

1 2 Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina devendoconservá-to como se seu fosse;

1 3.Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para f«s de verificação mèruaosa do estado do móvel, fazendo const» do Termo
de Vistoria os eventuais defeitos existentes:

1.4 Manter o objeto da locação no mats perfeito estado de conservação e limpeza, para assim o restituir ao Locador, quando finda ou rescindida a
locação, correndo por sua conta exdusnra as despesas necessánas para esse fim notadamente. as que se referem à conservação de p nturas.
portas oomuns, fechaduras, vidraças, vitrais, trincos, lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelho saritanos, e quaisquer outras que tenham
stdo reiaoonadas inclusive oongando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tiritas e cores gjais as existentes tudo de acordo com
o laudo de visiona assmado e anexado a este contrato, fazendo parte integrante do mesmo;

1 5 Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a esta mcumba. Dem como as eventuais turbações de terceiros;

1.6 Reakzar o «nedato reparo dos danos venficacos no imóvel, ou nas suas nstalações. provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes
autonzados: Nào modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e por escrito do LOCADOR, exceto para os casos
de simples adequações no layout, como remanejamento e instalações de drnscoas portas e Merruptores:

7 Entregar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou a ncta no maior prazo possível que antecede o vencimento, ao LOCADOR os documentos
~̂de cobrança de tributos e encargos condormmas cujo pagamento nlo seja de seu encargo, tem como qualquer intimação multa ou exigência de

autoridade pública, ainda que direcionada ao LOCATÁRIO

1.8 Permitir a vskma do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários, mediante prévia combinação de dia e hora.
1,9.Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contato,

110 Cumprir rtegralmerte a convenção de condomínio e os regulamentos internos:

111 Aplicar as sanções administrativas regutamentares e contratua-s
1 12 Acompanhar a execução do Contrato, nos termos do maso ill do art 58 cto o art 67 da Lei n# 8 666'93. através do Fiscal co Contrato que
exercerá ampa e irrestrita fiscatzaçâo do objeto, a qualquer hora. determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados inclusive quanto às obngações do LOCADOR constantes do presente Contrato.
113 Manter por sua conta e em dia os pagamentos de água luz. esgoto e cordomímoise pactuado)

IV - CLÁUSULA QUARTA- DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO

• 1 As benfeitonas necessanas introduzidas pelo LOCATÁRIO a nda que não autorizadas pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que
ŝ -utorizadas, serão moerizàveis e oermlem o exercic»do táreito de retenção, de acordo com o artigo 35 da Lei n® 8 245, de 1991, e o artigo 578

do Código Civil.

1.2.0 LOCATÁRIO Aca desde já autorizado a lazer, no imóvel locado, as adaptações Indispensáveis ao desempenho das suas atividades.
1.3 Em qualquer caso. todas as benfeitonas desmontáveis tas como lambns, biombos, tacctes etc poderão ser retiradas pelo LOCATÁRIO,

devendo o imóvel locado, entretanto, ser devolvido com os seus respectrvos acessonos nos termos constantes da vratona

14 Fmda a locação, será o imóvel devotado ao LOCADOR, nas condições em que foi recebido pelo LOCATÁRIO, conforme documento oe
descrição minuciosa elaborado quando da vislora oara entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal

V - CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO ALUGUEL

1.1 O valor total do presente Instrumento é de RS 3.000,00 (Tres mil reais), sendo pago em 03 parcelas no valor mensal de R$ 1.000,00
1.1.1.No valor lotai prewsto no subitem anterior 1.1 foram computados todos os custos necessários para a realização do objeto da p-esente

locação bem como os impostos contnbuçôes socas encargos tratahstas. orevidenciános fiscais, comerciais, garantias, taxas, emolumentos
seguros e quaisquer outros que nacam ou venham a modf sobre o presente instrumento

VI - CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DAS CHAVES PELO LOCADOR
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A entrega das chaves peto LOCADOR ac LOCATÁRIO, referente ao imóvel objeto da presente locação dar-se-a na cata da assmatura dopresente mstrumemo, imaando-se a partr dai o período tocatioo

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - FORMA OE PAGAMENTO

1.1 O aluguel vencerá ro dia 30 (tnnla) de cada mês, podendo ser pago até o dia 30 (tnnta) do mês posterior ao mês vencido, ao LOCADOR, oua quem este por escrito indicar;

12. O akiguei será pago através de deposto bancário, junto ao Banco BANCO DO BRASl. agência 09857. conta corrente 303674 nàc se
aomrtmoc qualquer outra modalidade de pagamento como prova de quitação das obrgaçôes assurmoas no presente contrato;

1 3 Para pagamento dos alugueres o LOCADOR deverá apresenta' com o Recibo/Fatura/Nota Fiscal, os seguintes documentos:

1.31 Comprovante de Regutandade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Cerirtcado de Regular dade do FGTS-CRF.
1.3.2.Prova de regularidade relativa á Seguridade Social bem como de regularidade perante à Fazenda Federal, mediante apresentação de
certdâo unificada expedida conjjntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF e pela Procuradoria da Fazenda Nacional- PGFN,

conforme Portaria MF 358. de 5 de setembro ce 2014;

1 3 3 Comprovante de inexistência de debdos nadimpêdos perante a Justiça do Trabalxi, meáante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Titulo Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452 de 1o de maio de 1943 •Certidão Negativa de
'ôbrtos Trabalhistas - CNDT.

'w1.3.4 Prova de regutandade para com a Fazenda Muraopa! Estadual relativo ao dorme*o ou sede da empresafocador 14 Caso os daoos co
documento de cobrança estejam incorretos, o LOCATÁRIO nlormara o fato ao LOCADOR que emitrâ novo documento de cobrança, escoimado
daquelas «íamçòes, abrindo-se então, novo prazo para pagamento

1.5.0$ eventuais atrasos de pagamento, por culpa do LOCATÁRIO, geram ao LOCADOR o direito à atualização financeira desde a data fina1 do
pertooo de admptemento até a Cata do efetivo pagamento, tendo como base a taxa em que os juros serão calculados á razão de 0.5\ (meie por
cento!ao mês e de 6% (seis por cento) ao ano.pro rata dia e de forma não composta medanle aplicação da seguinte tonnula:
E M - l x N x V P
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor oríginariamenle devido
I- índice Ce atualzaçâo financeira, calculado segundo a formula *N,»Njmerc de dras entre a data imite prevista para o pagamento e a data Cc efetivo pagamento
V P 1Valor Ca Parcela em atraso

1.6,Nenhum pagamento será efetuado ao LOCADOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
vírlude de penalidade ou iradimpléneia. sem que Isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetãna

1 7.Se o LOCADOR, descumprr qualquer termo ou condição a cue se obngar no presente Contrato, por sua exclusiva culpa, poderá o
LOCATÁRIO reter o pagamento até que seja sanado o respective madrmplemento, não soorevindo, portanto, qualquer ónus ao LOCATARtO
resultante desta situação

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÀO

1.1 A presente contratação será firmada por meio de contrato com cláusula de vigência de 2 (Dois) meses contados a parti da data ca entrega
das chaves, com termo mòai em 07110/2021 e termo final em 31/12/2021, nos termos da Oãusuta Oumta do presente Contrato, podendo por
interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos

1.2.As eventuais p'orrogações de contrato deverão ser precedidas da comprovação da vantajosidade da medida para a Administração, inclusive
mediante a realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública

121A prorrogação de contrato deverá ser promovida meciante celebração de Termo Aditivo

IX - CLÁUSULA NONA- DA VIGÊNCIA EM CASO OE ALIENAÇÃO

A vtgénaa oc presente instrumento persistira em Qualquer hipótese de transferência a terceiros a qualquer titulo, de dommo ou posse do movei
locado, devendo o novo adquirente respeitar o presente contrato em seus termos e condições

X - CLAUSULA DÉCIMA- DO REAJUSTE
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1.1.Será admitido o reajuste do preço do aluguel da locação com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação doíndice Geral de Preços - Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro que venha substitui-lo, desde que seja
observado o nterregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data de inicio da vigência do contrato, para o primeiro reajuste, ou da data do
ultimo reajuste, para os subsequentes.

1.2.Caso o LOCADOR nâo solicite o reajuste em até 30 (trinta) dias da data que antecede a data de prorrogação contratual, ocorrerá a preclusão
do dire to, e nova solrcitaçào só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mimmo de 12 (doze) meses, contado na forma prevista
neste contrato.

1.3.0 reajuste será formalizado no mesmo instrumento de prorogação da vigência do contrato.
XI -CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIOS

1.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em avaliação realizada prev’amente por Comissão de e encontra-se
arquivada no Processo Administrativo n 0 0339-2021.

1.2 A Dotação Orçamentaria para atender a despesa oriunda desta contratação,neste exercício:

06 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2086 - INSTITUIÇÃO. IMPLANTAÇÃO E MAN PROJETO DE UTILIDADE PÚBLICA “QUEM AMA CASTRA“

Unidade orçamentaria 1:
Projeto atividade1:
Classificação económica1: 3390 36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica

w Fonte de Recurso 1: 0 - Recursos Uvres

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA FISCALIZAÇÃO

1.1.A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade do LOCADOR , indus ve oerante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência,não implica corresponsaoilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

1.1A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade do LOCADOR, inclusive perante
terce ros,por quaisquer trregularidades. e, na sua ocorrência, não implica corresponsabriidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

1.3.0 representante da Administração anotará em registro própro todas as ocorrências relacionadas com a execução do oontrato, determinando
o que for necessáno à regularização das faltas ou defeitos observados.

1 4,Estando em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscanzaçào do contrato e enviados ao setor competente
para o pagamento devido.
1 5.Em caso de náo conformidade, a contratada será notificada, per escrito, sobre as irregular dades apontadas, para as providêreias do artigo
69. da Lei rT 8.666/93, no que couber.

XIII -CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A inexecução lota! ou parcial deste Contrato, bem oomo o descumpranento de quaisquer dos deveres nele elencados sujeitará o Locador,

garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na Lei 8.666,'93 (Lei de Licitações).

XIV -CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclus ve
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação,

XV -CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DA RESCISÃO CONTRATUAL

1 1.0 LOCATÁRIO poderá rescmdir este Contrato, sem qualquer ônus. em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer clausula
contratual ou obrigação imposta ao LOCADOR sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

1.2.Tambèm consltui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das hipóteses enumeradas no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1S93, com
exceção das previstas nos incisos VI, IX e X, que sejam aplicáveis a esta relação locaticia.

1.3.Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII e XVII do art, 78 da Lei n* 8 666/93, desde que ausente a cuipa do LOCADOR, o
LOCATÁRIO o ressarcirá dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofndo

1 4.Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do inciso XII do artigo 78 da Lei n° 8.666 de 1993 o
LOCATÁRIO decida devolve' o Imóvel e rescindir o contrato, antes do termino do seu prazo de vigência, ficará dispensada do pagamento de



>

onoo ?squatouer mute.desde cue notifique o LOCADOR, DOT escnto, com antecedência minima de 30 (trâila) dias

1.4.1.Nesta hçátese caso nãc notifique tempestvamente o LOCADOR, e oesde que esta não tenha incorrido em culpa o LOCATÁRIO fcará
sujeita ao pagamento de multa equivalente a 01 (um) mês de aluguel segundo a prooorçáo prensta no artigo 4' da Lei n“ 8 245, ce 1991,
alterado pela Lei 12 744, de 2012,e noarbgo 413 do Codigo Civil constoerancto-se o prazo restante para o término da vigência do contrato

1 5 Nos casos em que reste impossibiStada a ocupação do imóvel, tais come incêndio, desmoronamento, desapropriação caso fortuito cu força
maior entre outros, o LOCATÁRIO poderá considerar o contrato 'escmdido imediatamerte ficando dispensada de qualquer préva notificação ou
multa desde que,resta hipótese,nào tenha concorrido para a situação.

1 6.0 procedimento formal de resosâo terá inicio mediante notrteação escrita, entregue diretamente ao LOCADOR ou por «a postal, com aviso
de recebimento

1.7 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo resoectrvo assegurado o contraditório e
a ampla defesa, e precedidos de autorização esenta e fundamentada ca autónoade competente

XVI- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OMISSÕES

Os casos omissos ou atuações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão decididos pelo LOCATÁRIO, segundo as disposições
contidas na Lai n* 8 245. de 1991. e na Lai n® 8 686. de 1993, subsidiariamente. bem como nos demais regulamentos e normas administrativas
federais, que fazem parte integrante deste contrato. Inòependentemente de suas transcrições

XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

'wA publicação resumida do instrumento de contrato no Dano Oficai do Mumejto será prowfencada peto LOCATÁRIO, no prazo dete-mrado no
parágrafo único art. 61 da Lei Federal n° 8.666/S3, correndo a despesa por sua conta

XIX - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

As partes eiegem o Foro da cidade de Seabra •BA. que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privileg ado que seja, para dirimir quaisqur
duvidas onundas do presente Contrato Para todas as questões onundas do presente contrato será competente o Foro da Comarca de Seabra •
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mats prvbegaòo que seja

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e acftado conforme as panes a seguir *irmam o presente contrato em 92
(duas) vias. de Igual teor e forma, para um só efeito.

Seabra-BA. 5 de Outubro de 2021

J
12° NOTAS

WITON ANDRADE SANTANA JÚNIOR
LOCADOR

MAIARA Ml IVEfRA
LOCATÁRIO
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iíos termos do art. 26 e parágrafo único art. 61
la Lei Federal n° 8.666/93 a Prefeitura
Municipal dc Seabra-BA publica o presente
nstrumento em local apropriado para que seja
iado o liei cumprimento para produção dos
?eus efeitos dc direito.

i
JO Em análise ao presente contrato

constatei que o mesmo se encontra cm
plena conformidade com os ditames
estabelecidos pela lei 8666/93
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/ Assessor Jurídico
OAB Ivan Sá Teles Conceição

Secretario Municipal de AdministraçãoÍ I f0»
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